Ukončení Programu CZ 0043 spolufinancovaného prostřednictvím Finančního mechanismu
EHP/Norska v oblasti školství, kulturního a historického dědictví a podpora programů pro děti se
specifickými problémy
Jihočeský kraj – předkladatel žádosti o grant – administroval v rámci Finančních mechanizmů
EHP/Norska projekty přispívající ke zmírnění hospodářských a sociálních rozdílů v Evropském
hospodářském prostoru. Základním cílem Finančních mechanizmů EHP/Norsko se stal Program rozvoje
Jihočeského kraje (CZ0043) v oblasti školství, kulturního a historického dědictví a podpora programů
pro děti se specifickými problémy.
Program CZ0043 je dotační program Jihočeského kraje spolufinancovaný z prostředků FM EHP/Norska
(85% podíl na celkových nákladech Programu) a Jihočeského kraje (15% podíl na celkových nákladech
Programu).
O realizaci Programu CZ0043 byla podepsána Dohoda o udělení grantu mezi Jihočeským krajem
a Ministerstvem financí ČR ze dne 8. 6. 2007.
Dne 4. 7. 2007 vyhlásil Jihočeský kraj 1. výzvu pro předkládání žádostí o grant pro sub-projekty v rámci
Programu CZ 0043, spolufinancovaného prostřednictvím Finančního mechanismu EHP/Norska
v oblasti školství, kulturního a historického dědictví a podpora programů pro děti se specifickými
problémy v následujících opatřeních:
Opatření 1 – Modernizace a vybavení jeslí, školek a dětských domovů
Opatření 2 – Obnova historického a kulturního dědictví v regionech
Opatření 3 – Programy podpory dětí se specifickými problémy
Opatření 1 - Cílem tohoto opatření byla modernizace a vybavení dětských domovů, jeslí a školek
v Jihočeském kraji a tím vytvoření adekvátních podmínek pro komplexní rozvoj dětí a mládeže,
vytvoření podmínek pro realizaci volnočasových aktivit a výchovy ke zdravému životnímu stylu, jakožto
důležité složky prevence sociálně patologických jevů u mládeže.
Opatření 2 – Hlavním cílem tohoto opatření bylo opravení a zrekonstruování nemovitých kulturních
památek na území Jihočeského kraje a v důsledku toho přispění k rozvoji cestovního ruchu v tomto
regionu.
Opatření 3 – Tvorba a realizace Programu podpory dětí se specifickými problémy byla základním
a komplexním přístupem k řešení problémů dětí se zdravotním handicapem, dětí a mládeže ohrožené
na svém vývoji z důvodu nefunkční rodiny, dětí umístěných do zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné
výchovy, až po děti a mládež páchající trestnou činnost.
V řádném termínu bylo předloženo 99 žádostí o sub-projekt, z nichž bylo vybráno k realizaci celkem 29
projektů.
K finálnímu schválení vybraných sub-projektů k realizaci došlo 11. 12. 2007, kdy proběhlo zasedání
Zastupitelstva Jihočeského kraje (usnesení č. 445/207/ZK) ze zasedání spolu se seznamem vybraných
sub-projektů k realizaci.
Realizované projekty přispěly k rozvoji Jihočeského kraje v různých oblastech a k rychlejšímu
a komplexnějšímu rozvoji prioritních oblastí, které svůj odraz nacházely ve třech opatřeních tohoto
Programu.

V současné době jsou zrealizované projekty úspěšně ukončeny, účelu dotace bylo dosaženo ve lhůtě
dle Plánu implementace projektu, tj. do 31. 12. 2009.
V rámci udržitelného rozvoje musí koneční příjemci grantu každý rok (po dobu 10 let) dokládat
Monitorovací zprávy z udržitelnosti výstupů projektů (KP). Všechny dokumenty související s projektem
musí KP uschovat na jednom místě a během období minimálně 10 let od ukončení financování
projektu.
Administrací a kontrolou v rámci udržitelného rozvoje jednotlivých projektů realizovaných v rámci
Jihočeského kraje se zabývá Odbor evropských záležitostí, oddělení řízení grantů a projektů.
Dokumenty budou archivovány úplné, v archivačních místnostech KÚ Jihočeského kraje a po dobu 10
let po ukončení programu.
Tento projekt byl podpořen programem financovaným z finančních prostředků Islandu,
Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanizmu EHP a Norského finančního mechanismu
a Jihočeským krajem.

